
 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

 Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế 
đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
             

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2134/SKH-THKHQH ngày 09/11/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc 

thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như 

sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Khoản 1, khoản 3 Điều 39 Luật Kiến trúc ngày 

13/6/2019; 

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Khoản 3 Điều 169 Luật Bảo vệ môi 

trường ngày 17/11/2020; Khoản 2 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư ngày 18/6/2020; Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 

tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư, Luật Nhà 

ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 

và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của 

dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản 

với các quy định trong văn bản đã giao quy định chi tiết) 

1. Về sự cần thiết ban hành văn bản 

- Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia quy định:  

“Điều 13. Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế 

đặc thù 

1. Các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện 

theo cơ chế đặc thù phải có sự tham gia của người dân trong quá trình lập hồ 

sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình. Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư 

xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 

định theo từng giai đoạn”. 

- Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ 

chế đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và có cơ sở pháp lý. 

2. Về nội dung dự thảo văn bản 

Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây 

dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù, như sau: 

“Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo địa bàn huyện, 

thành phố như sau: 
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- Huyện Lâm Bình: Tối thiểu 7% số dự án trong tổng số dự án đầu tư xây 

dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 

trên địa bàn từng huyện. 

- Huyện Na Hang, huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên, huyện  Yên Sơn, 

huyện Sơn Dương: Tối thiểu 12% số dự án trong tổng số dự án đầu tư xây dựng 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện trên 

địa bàn từng huyện”. 

Quy định nêu trên quy định riêng tỷ lệ tối thiểu số lượng dự án đầu tư xây 

dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trên địa bàn huyện Lâm Bình là 07% trên 

tổng số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm 

Yên, Yên Sơn, Sơn Dương có cùng tỷ lệ là 12%; riêng thành phố Tuyên Quang 

không quy định tỷ lệ. 

Tuy nhiên theo giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại điểm b tiểu mục 

4.2 mục 4 dự thảo Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh đề nghị 

xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về tỷ lệ số 

lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021 - 

2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

thì dự kiến số lượng các công trình đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, như sau: 

- Huyện Lâm Bình có tổng số 90 công trình xây dựng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 07 công trình thuộc 

đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 7,78%; 

- Huyện Na Hang có tổng số 118 công trình xây dựng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 19 công trình thuộc 

đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 16,10%; 

- Huyện Chiêm Hóa có tổng số 201 công trình xây dựng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 21 công trình thuộc 

đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 10,45%; 

- Huyện Hàm Yên có tổng số 109 công trình xây dựng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 14 công trình thuộc 

đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 12,84%; 

- Huyện Yên Sơn có tổng số 222 công trình xây dựng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 30 công trình thuộc 

đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 13,51%; 
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- Huyện Sơn Dương có tổng số 200 công trình xây dựng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 26 công trình thuộc 

đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 13,00%; 

- Thành phố Tuyên Quang có tổng số 11 công trình xây dựng thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 02 công 

trình thuộc đối tượng áp dụng cơ chế đặc thù, chiếm 18,18%; 

Theo đó, tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc 

thù trên địa bàn từng huyện, thành phố là khác nhau. Việc quy định chung tỷ lệ 

tối thiểu số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trên địa 

bàn các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương là 12% 

trên tổng số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn từng huyện và không quy định tỷ lệ số lượng 

dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang (trong khi theo dự kiến danh mục đầu tư thì thành phố Tuyên 

Quang có 02/11 công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù, chiếm tỷ lệ 18,18%)   

là chưa hợp lý. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, căn cứ số lượng, quy mô của các dự án 

đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và số lượng các dự án thuộc đối tượng thực 

hiện theo cơ chế đặc thù để quy định cụ thể tỷ lệ các dự án đầu tư xây dựng 

được thực hiện theo cơ chế đặc thù đảm bảo phù hợp với từng huyện, thành phố.  

3. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản 

- Phần căn cứ ban hành văn bản đề nghị bổ sung: Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 

2020. 

- Bố cục Khoản 2 Điều 1 và Điều 2 dự thảo Nghị quyết còn sử dụng gạch 

đầu dòng (-) để thể hiện các khoản, điểm, không phù hợp với quy định tại Điều 

62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ), đề nghị chỉnh sửa. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết để 

chỉnh sửa các lỗi, sai sót chính tả, đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). 
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III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

nêu tại phần II Báo cáo này, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sau khi hoàn chỉnh nội dung theo mục 1 phần III Báo cáo này, dự thảo 

văn bản đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ 

chế đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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